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Som et resultat av mange års utviklingsarbeid og vitenskapelig 

forskning, bidrar Mosquito Magnet til å oppnå svært effektiv 

beskyttelse mot mygg, knott og andre blodsugende insekter gjennom 

hele sommersesongen. Fellen begynner å fange mygg umiddelbart 

og gir betydelige resultater i løpet av få dager.

Mosquito Magnet myggfelle er eksepsjonelt effektiv og nettopp derfor 

også patentert. Du kan stole på den ekte, originale Mosquito Magnet 

myggfellen selv under ekstreme myggforhold!

Mosquito Magnet myggfeller  
beskytter mot mygg, knott 

og andre blodsugende insekter 

på en trygg og effektiv måte.

Dekker 4,000 m2

Fungerer i all slags vær

Sikker og enkel i bruk

Effektiv mot både mygg og knott

Ideell for hage, hyttetomt 

og andre uteområder

HVORDAN FUNGERER DEN?

1. LOKKER:

Mygg navigerer hovedsakelig etter karbondioksid som vi puster ut. Mosquito 

Magnet avgir en kontinuerlig strøm av karbondioksid som lokker mygg, knott 

og andre blodsugende insekter direkte til fellen – bort fra deg og din familie.

2. FANGER:

Mosquito Magnet lokker myggen til et vakuumrør på undersiden av maskinen, 

hvorfra suges de inn i et nett i selve fellen.

Den patenterte CounterFlow™ (motstrøms)teknologien hindrer myggen fra å 

rømme fra fellen.

3. VARIG EFFEKT:

Ved å fange hunmyggen forstyrrer Mosquito Magnet myggens klekkesyklus 

med dramatisk effekt på den lokale myggbestanden.

I praksis vil Mosquito Magnet tilnærmet eliminere myggbestanden og dermed 

løse ditt myggproblem.
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PIONEER  MYGGFELLE

Tre ganger større fangstnett

Fangstnett med ekstra fine masker

Mer solid og tettere konstruksjon

Mer velegnet for knott 

Varmere luftstrøm av karbondioksid

FOR NORMALE MYGG OG 
KNOTTPROBLEMER

Store uteområder krever effektive myggfeller.

Mosquito Magnet Pioneer beskytter mot mygg, 

knott og andre stikkende insekter på en sikker og 

effektiv måte innenfor et område på 4000 m2.

Pioneer har 15 meter strømledning.

MEGET EFFEKTIV 
MYGG OG KNOTTBESKYTTELSE

Mosquito Magnet myggfelle lokker effektivt til seg 

blodsugende insekter. Den etterligner mennesker 

ved å sende ut en jevn strøm med karbondioksid, 

varme og vanndamp, mens den patenterte Counter-

Flow™ (motstrøms) -teknologien garanterer kraftfull 

ytelse fra fellen. Maskinen sørger for kontinuerlig 

myggbeskyttelse gjennom hele sommersesongen.

Mosquito Magnet er den ideelle løsningen for 

uteområder. Andre maskiner er som oftest 

designet for å beskytte mot mygg innendørs, og 

vanlige myggmidler gir kun en kortvarig effekt. 

Mosquito Magnet er beregnet for uteområder, og 

fellen begynner umiddelbart å fange insekter med 

en effekt som varer gjennom hele myggsesongen.

NY FORBEDRET 
MODELL!



MOSQUITO MAGNET
EXECUTIVE

Executive er flaggskipet til 
Mosquito Magnet. Den 
kraftige luftstrømmen og 
fangstkraften gjør den meget 
egnet for områder med 
betydelige myggproblemer. 
LCD-skjermen gjør bruken 
behagelig og enkel. 

MOSQUITO MAGNET
INDEPENDENCE

Independence modellen er egnet 
for områder med betydelige 
myggproblemer. Takket være sitt 
store fangstnett, er vedlikeholds-
intervallene lange. 

Bli kjent med flere 
Mosquito Magnet-
produkter

OCTENOL LUKTSTOFF

Sammen med karbondioksid, vil 
Octenol multiplisere lokkekraften til 
fellen. For å bevare denne 
lokkekraften anbefaler vi at du bytter 
Octenol luktstoff hver tredje uke. 
Octenol kommer i 3-pk.

CO2 RENSEPATRON

Propangass vil alltid inneholde noen 
urenheter. Vi anbefaler derfor at du 
rengjør Mosquito Magnet omtrent 
en gang hver tredje uke med en CO2 
rensepatron for å hindre tilstopping
i maskinen.
Co2 rensepatron kommer i 3-pk.

www.noragent.no

Holder 
problemer med 
mygg og knott i 
sjakk gjennom hele 
sommersesongen

• Dekker 4000 m2

• Stor fangstnett

• Trådløs 

(ingen strømtilkobling nødvendig)

• Batteri tenning

• Selv-generert strøm

• Oppladbart batteri

• Dekker 4000 m2

• Ekstra lange tømmeintervaller

• LCD-skjerm med programmerings 

   muligheter

• 4 gassbesparende innstillinger

• Trådløs 

(ingen strømtilkobling nødvendig)

• Selv-generert strøm 

• Oppladbart batteri

EKSTRA NETT

Mosquito Magnet myggmaskiner har ingen 
mekanisme som dreper mygg, men myggen 
vil dehydrere og dø i fangstnettet i løpet av få 
dager. I stedet for å vente på at myggen skal 
dø før nettet kan tømmes, er et ekstra nett å 
anbefale.

Executive Pioneer Independence


